
 

 

 

 

 

 

Terwijl ik dit stukje aan het typen ben is meester Jos fijn met een 

klas aan het buitensporten, zijn ze in de bovenbouw ‘stop motion’ 

filmpjes aan het maken en zie ik een onderbouw groep fijn aan 

het lezen in de hal. Ook dat is onderwijs op onze school. 

Fantastisch! 

Na de carnavalsvakantie zijn we gestart met talentmiddagen op 

school. Elke bouw heeft één talentmiddag in de week. Deze 

middagen gaan de kinderen, samen met andere kinderen uit de 

bouw, aan de slag met verschillende talenten. Van zelfverdediging 

tot aan koken, alles komt voorbij. Geweldig om te zien! Informeer 

maar eens bij uw kind. 

Naast het werken aan de talenten zijn we ook elke dag flink met 

rekenen en taal bezig. Op dit moment is het team aan het 

nadenken over een nieuwe leesmethode voor volgend schooljaar. 

We zijn op zoek naar een methode die past bij onze school en 

die goed aansluit bij de leerbehoeften van onze kinderen. 

Trots is de school op de actie ‘help Oekraïne’. Deze actie is door 

kinderen bedacht en uitgevoerd. Verderop in de nieuwsbrief leest 

u hier meer over. 

Tot slot wil ik u laten weten dat juf Joyce met 

zwangerschapsverlof is. Zij zal in het nieuwe schooljaar weer op 

school zijn. Via deze weg wensen we juf Joyce een fijn verlof! 

We zien en spreken elkaar! 

Met vriendelijke groet, 

Geert van Stiphout 

 

  

 

 

 

31 maart schoolfotograaf 

4 april  MR-vergadering 

5 april  buitenlesdag 

6 april  leerlingenraad  

7 april  GMR-vergadering 

15 april paasviering  

18 april tweede paasdag, 

kinderen vrij  

19 april start schoolproject  

22 april Koningsspelen 

12.30 uur uit,  

start vakantie  

9 mei  eerste schooldag na 

vakantie  

12 mei  inloop 13.00-14.00 

uur  

19 mei MR-vergadering 

23-25 mei kamp schoolverlaters 

23 mei GMR-vergadering 

25 -26 mei Hemelvaart 

kinderen vrij 

 

Broeken maat 134 

21 april 2022 



 

   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 25 februari namen we afscheid van juf Jacky. Tijdens de 

carnavalsviering op school hebben alle kinderen een mooie medaille gemaakt. Al 

deze medailles hebben we daarna samen bij juf Jacky omgehangen. Zoals je kunt 

zien was ze er heel blij mee!  

We wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school ‘Karel de Grote’.  

 

 
 

 

 

 

De komende periode zijn de intern begeleiders van de reguliere basisscholen uitgenodigd om op 

een aantal momenten een kijkje te komen nemen in onze keuken. We laten ze zien hoe wij 

werken en waar wij voor staan. Zoals ook ouders bij de kennismaking een rondleiding krijgen 

willen we dit ook aanbieden voor onze collega ib-ers.

 

Op vrijdag 18 maart was het pannenkoekendag. Dit 

hebben we niet aan ons voorbij laten gaan en hebben 

hier zelfs een pannenkoekweek van gemaakt. Zo 

kregen alle klassen de kans om zelf pannenkoeken te 

bakken in de klas. Deze keer waren het speciale 

pannenkoeken, namelijk havermoutpannenkoeken. 

Om bezig te zijn met gezond en bewuster eten gaan 

we hier op een leuke en creatieve manier op school 

mee aan de slag.  

Op het bord in de hal hangt ook het recept, neem het 

gerust mee en bak thuis ook nog eens deze lekkere 

gezonde pannenkoeken.  
 

  



 

 

 

 

 
 AANDACHTKRACHT! 

 

Aandachtkracht heb je nodig om je aandacht voor 

langere tijd ergens op te richten, ook als het saai is of 

er leukere dingen te zien of te horen zijn.  

 

Bij aandachtkracht gaat het om het volhouden van je 

aandacht voor een taak zonder dat je je daarbij laat 

afleiden door interne of externe prikkels. 

 

 

Er zijn veel spelletjes waarmee je aandachtkracht kan oefenen. 

Zoals bijvoorbeeld: Memory, Kwartet, Wie is het? Halli Galli en 

“Zoek de verschillen!” Zie jij ze alle 6? Succes!! 

 

 



 

 

Blauw 2 naar de Ontdekfabriek 

In de ontdekfabriek… 

…keken we een film over een jongen die uitvindingen moest redden van een gezonken schip. 

…gingen we bootjes van piepschuim maken. 

…mag je met een green screen werken! 

…mocht ik met piepschuim spelen en bouwen. 

…kon ik een verhaal maken wat we gingen filmen. 

…was het leuk om de boot te maken. 

…hebben we met piepschuim gewerkt. 

…keek ik een film over een jongen met een dolfijn. 

…heb ik een boot van piepschuim gemaakt. 

…heb ik een film gemaakt. 

…vond ik het leukste om met piepschuim te bouwen. 

…was het leuk dat ik piepschuim mocht snijden en daar een boot van maken. 

…heb ik met piepschuim gewerkt en een boot gemaakt. 

 

Oftewel, het was een supertoffe maar ook leerzame ochtend!

 



 

De groep van meneer Mark is een actie gestart voor Oekraïne. Er 

zijn flyers gemaakt welke in de wijk rondom de school zijn 

uitgedeeld. In deze flyer werden klusjes aangeboden, zoals: flessen 

ophalen, onkruid wieden of het vegen van de stoep of oprit. 

Het doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor giro 555. 

De groep van juf Ilse was zeer enthousiast en wilde ook helpen. 

Vervolgens zijn de kinderen van beide groepen 2 middagen de wijk 

ingetrokken om klusjes uit te voeren. Dit was een groot succes 

 

 

We zijn op school van start gegaan met de talentmiddagen. Iedere gang is begonnen met de 

‘proeftuintjes’. De eerste 3 weken zijn om uit te proberen. Welk talent past bij mij? Waar wil ik 

me in verdiepen? In de blauwe gang worden deze ronde koken, zelfverdediging, tiktok dans, 

miniatuur bouwen en proefjes aangeboden. We zien veel enthousiaste en betrokken kinderen! 

Daar genieten we van! 
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Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat er gezien wordt, is 

leerzaam. Het kind kan veel dingen op televisie nog niet begrijpen. Daarom moet je als ouder(s) 

helpen en dingen uitleggen. Alleen dan wordt televisie kijken informatief.  

 

Tips:                                                                

• Zet niet automatisch de tv. aan om te kijken wat er op is, maar bepaal samen 

met uw kind wat het wil zien daarna zet je de tv. uit. 

• Bekijk zoveel mogelijk samen met uw kind naar de programma’s. U weet dan wat 

uw kind beleeft. 

• Voorkom dat uw kind zelf een tv. op de slaapkamer heeft want zo hebt u geen 

controle over wat het kind kijkt op tv. 

• Kinderen die voor het naar schoolgaan tv. kijken presteren minder op school dan 

kinderen die dat niet doen. 

• Teveel tv kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht. 

• Zorg ervoor dat jij als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, dan voorkom 

je dat je kind de tv zelf aan zet en dingen ziet die niet geschikt zijn.  

• Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet voor een 

televisieprogramma dat gaat beginnen (maar neem het bijvoorbeeld op) 

• Kijk mee en praat met je kind over wat hij of zij ziet. Dat is een goede oefening 

voor het geheugen en het kind leert om dingen in zijn eigen woorden te vertellen. 

• Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf, als je niet zeker bent of 

je het programma geschikt vindt voor je kind. 

• Laat een filmpje paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er gaat komen en 

dat is goed voor het zelfvertrouwen. Kleine kinderen houden van eindeloos 

herhalen. Ook leert het zo steeds iets nieuws ontdekken.  

• Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het op het 

beeldscherm komt. 

Jonge kinderen kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters en geweld kunnen 

grote indruk maken en zijn enge dingen voor peuters.   

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.  

Je kunt me ook bellen of mailen.  

 

Tot ziens,  

Laila Bouayachi 

06 20478620  

l.bouayachi@lumenswerkt.nl 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl


 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

Pedagogische ondersteuning wil graag antwoord geven op vragen die er bij jullie zijn. Op deze 

manier kunnen wij voorlichtingen organiseren die voor jullie interessant zijn.  

 

Wij stellen het op prijs als je onderstaande vragen voor ons wilt beantwoorden. 

Welke vragen heb jij? 

 
 

Wil je graag meer weten over wat pedagogische ondersteuning voor jou kan betekenen? Neem 

dan vrijblijvend contact met ons op!   

Hartelijke groet,  

Laila Bouayachi 

06 20478620  

l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e30JZcRh30CBzfrfZ13tPbKXWS_HnS5ApnIpnCN2n0xUNUI1SVVBOEcxTUJGUVpPWVJURFo1WFpCRy4u
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2021/10/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4_2021-1.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2021/10/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4_2021-1.pdf
mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl

